آموزش تغذیه سالم:
تغذیه سالم از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی
(:)WHO
داشتن یک رژیم غذای سالم و کامل یعنی غذایی که
ویتامین های کافی و سبزی ها و میوه ها را داشته
باشد و همچنین امالح موردنیاز را از طریق
موادغذایی مثل گوشت ،شیر ،غالت و حبوبات به
طور کافی دریافت کند اینچنین رژیم غذایی موجب
افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن انسان می شودو
شادابی و طراوت پوست را به همراه خواهد داشت.
سازمان بهداشت جهانی( )WHOتغذیه سالمی به
شکل زیر توصیه کرده و می گوید رژیم غذایی که
نزدیک به حالت زیر باشد یک رژیم غذایی سالم
محسوب می گردد:

بررررای خوشررربخت برررودن بایرررد جسرررم سرررالم و روح رامررری
داشرررت و اگرررر جسرررممان را برررا خررروردن غرررذاهای م یرررد،
سرررررالم نگررررره داریرررررم در نتیجررررره روحررررری رام و سررررررحال
خرررواهیم داشرررت .رامرررش فکرررر در واقررر باعررر نشررراط و
شرررادابی مررری شرررود و اگرررر برررا تحریکررراتی کررره از سررروی

بررردن بررره فررررد منتنرررل شرررود ایرررن رامرررش از دسرررت مررری
رود ،در نتیجررره انسررران نمررری توانرررد برررا رامرررش بررره ت کرررر
بپردازد.
افرررررادی کرررره برررره اسررررتر ،

ررررعف حافظرررره ،خسررررتگی،

افسرررردگی و ....مبتالینررررد فنرررط از لحرررراظ روحررری سرررریب
پررررررذیر نیسررررررتند بلکرررررره در معررررررر

ابررررررتال برررررره انررررررواع

بیماریهای جسمی قرار می گیرند.

 _1کربوهیدراتها(عمدتا نشاسته و قند طبیعی) باید
 55تا  57درصد رژیم غذایی را تشکیل دهد.

 _6میزان مصرف سبزیجات و میوه ها باید روزانه
حدود  400گرم باشد.

*سیگار نکشید

مراحرررل تهیررره غرررذا شرررامل فرررر وری ،توزیررر و مصررررف بررره
صرررورت یرررک زنجیرررره درهرررم تنیرررده اسرررت و چنانچررره هرررر
یکررررری از ایرررررن اجرررررزا دچرررررار ننررررر یرررررا کمبرررررود شرررررود،
دیگرقسررمتها نیرررز از ن متررراثر خواهرررد شرررد و بررره طرررور کلررری
سررررالمت نهررررایی غررررذا مسررررتلزم تررررامین سررررالمت همرررره ایررررن
اجزاسررررت البترررره ویژگرررری هررررای دیگررررری نیررررز برررررای غررررذای
سرررالم در نظرررر گرفتررره مررری شرررود ،از جملررره ایرررن کررره حتررری
االمکرررران برررره حالررررت طبیعرررری و کامررررل نزدیررررک تررررر برررروده،
تحرررت حرررداقل پرررردازش قررررار گرفتررره ،مرررواد مغرررذی و فیبرررر
موجرررررود در نهرررررا حرررررذف نشرررررده و فاقرررررد افزودنررررری هرررررای
سنتتیک است.

بیماری ها:

 _3رژیم غذایی روزانه باید شامل  10تا  15درصد
مواد پروتئینی باشد.

 _5نمک باید به کمتر از  5گرم در روز محدود
بماند.

غررذای سررالم یررا ایمررن ،غررذایی اسررت کرره از مررواد اولیرره سررالم
و ایمرررن تهیررره شرررده باشرررد .بررره عبرررارتی ،غرررذای سرررالم عررراری
از مررررواد زیررررانبخش و م ررررر و متشررررکل از اجررررزای م یررررد
برای سالمت مصرف کنندگان است.

تاااریر غااذا باار سیسااتم ایمناای باادن و یشاا یری از

 _2قند تغلیظ شده (مانند شیرینیها) باید کمتر از
 %10را نشکیل دهد.

 _4چربی باید به  15تا  30درصد محدود بماند و
سهم چربی اشباع شده باید زیر  %10کل رژیم
غذایی باشد.

تعریف جامعی از غذای سالم:

برررره طررررورکلی غررررذا و تغذیرررره ننررررش مهمرررری در تنویررررت یررررا
ت رررعیف سیسرررتم ایمنررری بررردن دارنرررد .برررد نیسرررت بدانیرررد شرررای
رررعف سیسرررتم ایمنررری سرررو تغذیررره اسرررت کررره

برررررای رسرررریدن برررره جسررررمی سررررالم و رام نیرررراز برررره

تررررین علرررت

روانررری سرررالم اسرررت و روان سرررالم بررردون جسرررم سرررالم

ممکرررن اسرررت ناشررری از کمبرررود پرررروتئین هرررا ،ویترررامین هرررا و

میسرررر نیسرررت و جسرررم هرررم بررردون تغذیررره نمررری توانرررد

امرررالح یرررا انررررژی باشرررد و در اثرررر افرررزایش دریافرررت انررررژی

سرررررالم باشرررررد ،چراکررررره سرررررالمت جسرررررمی و روانررررری

و چررراقی صرررورت گیررررد .بررره عنررروان مثرررال مررراهی هرررا بررره

انسررران بررره میرررزان قابرررل تررروجهی بررره نررروع تغذیررره ،

عنرررروان منرررراب مهررررم اسرررریدچرب امگررررا  3در تعرررردیل سیسررررتم

کی یت موادغذایی و ویتامین ها مربوط است.

ایمنررری ننرررش مهمررری دارنرررد .برخااای بزرگاااان مااای گویناااد ماااا
برآیند آنچه می خوریم هستیم.

آیا غذا بر خلق تاریر دارد؟
از نجرررا کررره نچررره برمرررا مررری گرررذرد ماحصرررل واکرررنش

توجرررره برررره مشرررررکالت سررررالمت روان بررررا تغییررررررات در
رژیررررم غررررذایی گرررراهی اوقررررات در منایسرررره بررررا مصرررررف
دارو یا مشاوره نتایج بهتری دارد.

هررررای شرررریمیایی م ررررری اسررررت کرررره در اثررررر عملکرررررد
واسرررررطه هرررررای شررررریمیایی مغرررررز بررررره وجرررررود مررررری یرررررد،
دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی

غررررذاهایی وجررررود دارنررررد کرررره بررررر ایررررن واسررررطه هررررای
شررررریمیایی مغرررررز یرررررا نرررررور و ترررررران

آذربایجان غربی

میتورهرررررای مثرررررل

مرکس آموزشی ودرمانی رازی ارومیه

دوپرررررامین  ،نررررروراپی ن ررررررین و سرررررروتونین تررررراثیر مررررری
گذارند.

برخررررری تغییررررررات در رژیرررررم غرررررذایی طررررری  50سرررررال
گذشررررته ننررررش مهمرررری در افررررزایش بیماریهررررای روانرررری

محننرران مرری گوینررد افررزایش کشرراورزی صررنعتی باعرر
ورود فررررت کررررش هررررا برررره موادغررررذایی شررررده و ترکیررررب
چربررری بررردن حیوانرررات را بررره علرررت تغذیررره جدیرررد نهرررا،
تغییرررر داده اسرررت .رژیرررم غرررذایی موجرررب تغییرررر تعرررادل
اسرررریدهای چرررررب مهررررم امگررررا_ 3و امگررررا_ 6در مررررر
کررره مغرررز بایرررد از عملکررررد مناسرررب ن مطمرررئن باشرررد،
نیررز شررده اسررت .در منابررل چربرری هررای اشررباع شررده کرره
مصررررف نهرررا افرررزایش یافتررره اسرررت و بررره منررردار زیررراد
در غررررذاهای مرررراده یافررررت مرررری شرررروند رونررررد عملکرررررد
مغز را کند می کنند.

داشررته اسرررت .روشرری کررره در حرررال حا ررر بررررای تولیرررد

دفتر بهبود کیفیت

غررذاها برره کررار مرری رود تعررادل مررواد مغررذی مهررم مررورد

آذر 1395

مصرف را به هم زده است.
گرررررایش مررررردم برررره مصرررررف غررررذاهای حرررراوی قنررررد و
چربررری بیشرررتر و اجتنررراب از مصررررف موادغرررذایی ترررازه
منجرررررر بررررره افسرررررردگی و مشرررررکالت حافظررررره و ...مررررری
شود.

